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Гройсм ану В.Б.

Про проблемні питання початку
опалювального сезону

Ш ановний Володимире Борисовичу!
В ід лиця м іської громади звертаю сь до Вас з проханням здійснити заходи
з метою врегулю вання проблем ної ситуації з забезпечення природним газом
підприємств, що забезпечую ть вироблення та постачання теплової енергії для
опалення спож ивачів.
С крутна ситуація сталася в м. Рубіж не Л уганської області. П очаток
опалю вального сезону під загрозою зриву через відсутність номінацій на обсяги
природного газу, який постачається НА К «Н афтогаз України».
П ричиною відсутності номінацій НА К «Н афтогаз У країни» зазначає
відсутність необхідного рівня розрахунків за природний газ, але зазначена
проблема є типовою для всіх підприємств ком унальної енергетики України.
Саме для врегулю вання цього питання В ерховною Радою У країни 03.11.2016
було прийнято Закон У країни «Про заходи, спрямовані на врегулю вання
заборгованості теплопостачальних та теплогенерую чих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії» № 1730-VIII, яким передбачено мож ливість реструктуризації
заборгованості підприємств теплоенергетики за спож итий природний газ.
Не зваж аю чи на прийняте Рубіж анською міською радою ріш ення про
надання гарантій виконання зобов’язань за договором реструктуризації та
звернення підприєм ств до Н А К
«Н афтогаз У країни» з проханням
реструктуризувати заборгованість та затвердити номінації, постачальник
ухиляється від таких дій.
С таном на 27.10.2017 теплозабезпечую чому підприємству міста (КСТП
«Рубіж нетеплокомуненерго») номінації на обсяги природного газу не виділені,
хоча з підприєм ством укладено договори на постачання природного газу для
всіх категорій спож ивачів, підприємством надано Н А К «Н афтогаз України»

договір про реструктуризацію заборгованості, підписаний зі свого боку та
погоджений міським головою та рішення міської раДи про гарантування
виконання зобов’язань за цим договором.
Н а цей час без тепла в м. Рубіж не залиш аю ться ш коли та дитячі садки,
заклади культури та спорту, ж итловий фонд та інші о б ’єкти масового
перебування лю дей. В місті наростає соціальна напруж еність.
П росимо Вас вж ити дієві заходи щ одо забезпечення теплозабезпечую чих
підприємств м іста природним газом з метою негайного початку та сталого
проходження опалю вального сезону 2017-2018 рр. та недопущ ення виникнення
надзвичайних ситуацій.

З повагою,
міський голова м. Рубіж не

С.І. Х ортів

